












إىل األمِل املوعود .
إىل أمِل السامِء قبل األرض .

إىل أمِل األنبياء قبل الشعوب .
إىل سليِل عيلٍّ وفاطمة . 

إىل الطالِب بدماِء كربالء .
 .إىل اإلمام املهديِّ احلّجِة ابن احلسن

                                                                                  المؤلف










وبه نستعني

وصىّل اهلل عىل سيدنا ونبينا حممد وآله الطاهرين.
وبعد:

فإين وجدت أن ما حيتاجه الطالب يف عملية االستنباط بعد دراسته وبحثه 
للقواعد واألصول هي هذه املنهجية، فهي الناظمة هلا يف تسلسلها وأّولّيتها، 
تقدياًم وجريانًا وتأخريًا لبعضها عن بعض، فهي كالقالدة التي تنظم فصوص 

الدر الثمني املبعثرة. 
البحوث  مقدمات  يف  وبّينتها  وضعها،  الرضورة  من  وجدت  ولذلك 
بعد  ثم  وينرشوها،  الفضالء،  من  األحبة  بعض  ليقّررها  والفقهية،  األصولية 
ذلك جاء ولدنا الفاضل الشيخ عيل الشوييل الذي لفت نظري بدأبه ونشاطه 
ومتابعته وحبِّه للعلم، ونتيجًة حلسن فهمه هلذه املنهجية، ومالمسته ملفاصلها، 
نافعًا  مايراه  بحسب  بتهذيبها  قام  ألمهيتها،  وإدراكه  ملضامينها،  واستيعابه 
لطالب هذا العلم، تقدياًم وتأخريًا، وزيادًة ونقيصًة، وقد اّطلعت عليها، فجزاه 
اهلل خري جزاء املحسنني ، وأسأل اهلل أن يكون له ذخرًا يوم القيامة، وأن ينفع 
هبا األحبة الطلبة من العلوم الدينية وغريها، مما يوضح هلا طريق اإلستنباط، 
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الثواب  القدير  املوىل  الطريق، ويوّفر يف أعامرهم الرشيفة، راجيًا من  وخيترص 
واألجر يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم.

   
 الفقري إىل رمحة ربه

عبد الكريم فضل اهلل






وبه ثقتي
واملرسلني  األنبياء  وباعث  أمجعني  اخلالئق  بارئ  العاملني  رب  هلل  احلمد 
الذي بعد فال يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعاىل، ثم الصالة والسالم 
العبد  نفوسنا  وطبيب  قلوبنا  وحبيب  ونبينا  سيدنا  وبريته  خلقه  أرشف  عىل 
العاملني  إله  حبيب  األمحد  املحمود  األجمد  املصطفى  املسدد  والرسول  املؤيد 
املعصومني   الطاهرين  الطيبني  بيته  أهل  اهلل عليه وعىل  القاسم حممد صىل  أيب 

واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.
ا َبْعُد: َامَّ

فتربز أمهية دراسة علم أصول الفقه وقواعد االستنباط من خالل وضع 
أدلتها  من  الرشعية  األحكام  استنباط  عىل  الفقيه  هبا  يستعني  وأسس  قواعد 
اتباعها  يمكن  التي  اخلارطة  للفقيه  ترسم  أّنا  أخرى  وبعبارة  التفصيلية، 
عملية  يف  عليها  واالستدالل  الرشعية  األحكام  ملعرفة  التوصل  حماولة  عند 
االستنباط، لذا فهو منطق علم الفقه، أو بمعنى أدق و أوسع هو قانون عاصم 
لذهن الفقيه، من اخلطأ يف االستدالل عىل األحكام الرشعية وإذا كانت هذه 

هي احلاجة. فام أعظمها من حاجة.
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أصول  يف  )دراسات  كتايب  ملطالب  تلخيص  عن  عبارة  هو  الكتاب  هذا 
اهلل  آية  املحقق  العالمة  األستاذ   سيدنا  لدرس  تقرير  هو  الذي  االستنباط( 
السيد عبد الكريم فضل اهلل احلسني العاميل مع إضافة بعض التعديالت 
السطوح  لطلبة  دراسيًا  منهجيًا  كتابًا  ليكون  كتبته  املنهجية  عىل  واإلضافات 
لدراسة  كمدخل  اخلارج  البحث  ولطلبة  االستداليل،  الفقه  لدراسة  كمدخل 

أبحاث اخلارج الفقهية. 

وتتلخص أبحاث هذا الكتاب يف فصلني وخامتة:
الفصل األول: بيان منهجية ومراحل استنباط األحكام الرشعية.

الفصل الثاين: بيان مواقع األصول والقواعد يف عملية استنباط األحكام 
الرشعية.

اخلامتة: أمثلة تطبيقية للشبهات الثالثة احلكمية، املفهومية، املصداقية.  
الكريم،  لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  يكون  أن  وتعاىل  تبارك  اهلل  وأسأل 
كام أرجو من اهلل عز وجل أن يكون ما كتبته نافعًا ومفيدًا وأن يؤدي الغرض 
املنشود وعساه أن يسد فراغًا يف مكتباتنا، وأخريًا أتوجه إىل العيل القدير يف أن 
أكون قد وفقت يف ما كتبت وإذا كان فيه يشء من النقص واخللل والتقصري 
فإن ذلك من طبيعة عمل البرش؛ ألنَّ الكامل هلل وحده والعصمة ألهلها، وآخر 

دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني، واهلل ويل التوفيق.

عيل غانم الشوييل
يف حارضة العلم والعلامء النجف األرشف

21/مجادى األوىل/1439ه




بيان منهجية 

ومراحل استنباط األحكام الشرعية





بيان منهجية ومراحل استنباط األحكام الشرعية)))

نحو  علی  معلوم  الرشعية  األحكام  من  قلياًل  أن  والواضح  املعلوم  من 
يعم  الذي  الفقهي  الشك  دائرة  يف  داخل  األخرى  األحكام  ومعظم  القطع، 
الظن والشك املنطقي أو اجلهل كام هو احلال يف بعض املوارد، ولذا كان ال بد 
ملعرفتها من استخدام قواعد عامة كّلية حيث تسامل الفقهاء علی أن ما من واقعة 
إال وهلا حكم؛ وألجل ذلك نشأ علم آخر وهو علم األصول الذي يبحث فيه 

عن هذه القواعد. ومن األمثلة عىل ذلك:
إذا واجه الفقيه مسألة فقهية:

هل التدخني حرام أم ال؟
فام هو الذي ينبغي عليه فعله؟

هل يبحث عن نّص أو سرية أو إمجاع أو حكم عقل ...إلخ؟
ما هي مراحل االستنباط؟

من أين يبدأ الفقيه ومن أين ينتهي؟
ما هي الطرق التي ينبغي سلوكها للوصول إلی احلكم الرشعي؟

وما هي مراحل االستنباط؟ 

)1( أهُم يشٍء يف هذِه املنهجية أّن املسألة املراد معرفة حكمها يف أي قسم من أقسام الشبهات 
املصداقية؟  أم  املفهومية  أم  احلكمية  الشبهة  أقسام  من  نوع هي، هل هي  أي  أضعها ومن 
املنهجية  هذه  يف  كذلك  املشكل،  نوع  معرفة  املشكل  مواجهة  املنطق  علم  يف  درسنا  فكام 
من  قسم  أي  ويف  الشبهة  نوع  ومعرفة  تشخيص  ألن  الشبهة؛  نوع  معرفة  الشبهة  مواجهة 
أقسام الشبهات هي مهم جدًا؛ ألن  كل شبهة من الشبهات هلا أسباب وهلا طرق عالج لرفع 

تلك الشبهة.  
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الخطوط العامة للمنهجية:

الشبهات ثالث ال رابع لها:

األوىل: الشبهة احلكمية.
الثانية: الشبهة املفهومية.

الثالثة: الشبهة املصداقية. 

مفهوم الشبهة:

ملفهوم الشبهة إطالقان إطالٌق يف اللغِة وإطالٌق يف االصطالِح.
اإلطالق اللغوي للشبهة : مأخوذ من الشبه أي التامثل.

وقد جاء يف لسان العرب »... و يف حديث حذيفة: وَذَكر فتنًة فقال ُتَشبَُّه 
ُ ُمْدبَِرًة ... معناه َأن الفتنة إذا َأقبلت َشبََّهْت عىل القوم وَأَرْتُْم َأنم  ُمْقبَِلًة وَتَبنيَّ
عىل احلق حتى يدخلوا فيها وَيْرَكُبوا منها ما ال حيل، فإذا َأدبرت وانقضت باَن 

َأمُرها، فَعِلَم َمْن دخل فيها َأنه كان عىل اخلطأ«)1(.
ْبَهُة: االلتباُس)2(. والشُّ

ولذا قالوا أّن الشبهة سّميت شبهة؛ ألنا تشبه احلق)3(.
من  »امُلْشَتبَِهاُت  اللغة:  أهل  ذكر  ولذا  املشكل،  معنی  يف  استعملت  نعم 

)1(  لسان العرب ، ج13 ، ص503 . 
)2(   الصحاح ، ج6 ، ص2236 ، تاج العروس ، ج19 ، ص51 ، لسان العرب ، ج13، ص503 .

)3(  جممع البحرين ، ج6 ، ص349 .
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األموِر امُلْشِكاَلت«)1(.
ومن املعلوم أّن كتب اللغة ُتعنی باالستعامالت ال باملعنی احلقيقي. 

نعم، لكن كثرة األستعامل مع عدم ذكر القرينة قد تؤدي إىل معرفة الوضع 
أو نمط االستعامل يؤدي بنا إىل معرفة املوضوع له.

وأما اإلطالق االصطالحي للشبهة : فاملراد من الشبهة هو ما مل يعلم حكمه 
يف بادئ األمر. أي عندما نواجه املسألة نحتاج إلی البحث ملعرفة احلكم؛ لذلك 

بعد البحث قد نصل إىل العلم باحلكم. 
فعلی هذا، الشبهات كلها شبهات حكمية بأكملها؛ ألن الشبهة يف املفهوم 
إىل  تؤدي  املصداق أيضًا  يف  الشبهة  وكذلك  احلكم؟  يف  االشتباه  إىل  تؤدي 

االشتباه يف احلكم؟ 

أواًل: الشبهة الحكمية: 

وهي االشتباه باحلكم بام هو هو.

أسبابها:

أوالً: فقدان الدليل.
ثانيًا: تعارض الدليلني)2(.

)1(  الصحاح ، ج6 ، ص2236 .
تعارض  و  الدليل،  فقدان  هي:  احلكمية  الشبهة  أسباب  أن  ذكرنا  املنهجية  هذه  يف   )2(
الدليلني، وأما إمجال النص فقد ذكرناه يف أسباب الشبهة املفهومية؛ ألنه شك يف لفظ متعلق 
احلكم، وبعبارة أخرى إذا كان الشك يف احلكم فريجع إىل الشبهة احلكمية وإذا كان الشك يف 
نص الدليل الرشعي من حيث إمجال النص أو عدم فهم اللفظ فريجع إىل الشبهة املفهومية.



18........................................................ أصول االستنباط

طرق معالجتها:

طرق معاجلة السبب األول:
أوالً: أبحث عن علم - أي كاشف تام - فإن مل أجد.

ثانيًا:أبحث عن علمي - أي كاشف ناقص- معترب  قام الدليل عىل حجيته 
لنفس عنوان املشتبه فإن مل أجد. 

ثالثًا:أبحث عن أصل لفظي منقح من دليل عام فإن مل أجد. 
رابعًا: أبحث عن أصل عميل.

طرق معاجلة السبب الثاين:
وهو فيام لو تعارض دليالن -أي يف حالة تنايف مدلوهلام يف مقام اجلعل- 

فإنه جيمع)1( بينهام بأحد أمور أربعة:
األول: التقييد.

الثاين: التخصيص.
الثالث: احلكومة.

الرابع: الورود.

ثانيا: الشبهة المفهومية: 

تعريفها:

وهي االشتباه  باحلكم بسبب االشتباه بمفهوم متعلق احلكم أو إمجاله.

اجلمع  ويقابلهام  اجلمع  بشاهد  ويسمى  بشاهد رشعي  إما  الدليلني  بني  اجلمع  يكون    )1(
التربعي الذي ال شاهد عليه ال من الرشع وال من العرف.
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أسبابها:

أوالً: إمجال الدليل.
ثانيًا: عدم فهم لفظ الدليل.

طرق معالجتها:

أوالً: أطرق باب الشارع املقدس فإن مل أجد.
النصوص  صدور  عرص  زمان  عرف  أي   – العرف  باب  أطرق  ثانيًا: 

الرشعية- فإن مل أجد.
ثالثًا: أطرق باب أهل اللغة – أي ماقبل عرص البعثة النبوية-  فإن مل أجد.

رابعًا: أقترص عىل القدر املتيقن فإن مل أجد عاد الدليل جمماًل فأبحث عن 
دليل آخر. 

ثالثًا: الشبهة المصداقية: 

تعريفها: 

وهي االشتباه باحلكم بسبب االشتباه باملصداق اخلارجي.

أسبابها:

خارجية الحتىص.

طرق معالجتها:

أوالً: البحث عن قطع، فإن مل أجد.
ثانيًا: أبحث عن أمارة معتربة يف إثبات املوضوعات كالبينة، فإن مل أجد.
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اليد، فإن مل  إثبات املوضوعات كقاعدة  ثالثًا: أبحث عن قواعد عامة يف 
أجد.

كاألصول  املوضوعات  إثبات  يف  موضوعي  أصل  عن  أبحث  رابعًا: 
العدمية، فإن مل أجد استحكمت الشبهة يف املصداق فتخرج من حكم العام؛ 

ألن احلكم مرتتب عىل املوضوع ومل حيرز انطباق العام عىل املوضوع.




بيان مواقع األصول والقواعد 

يف عملية استنباط األحكام الشرعية





الشبهة احلكمية
»مرحلة اثبات احلجية«

تعريفها:

متعلق  بمفهوم  االشتباه   بسبب  وليس  هو  هو  بام  باحلكم  االشتباه  وهي 
احلكم  أو بسبب االشتباه واجلهل باملصداق. 

وذلك كام لو اشتبه احلكم بني احللية واحلرمة أو بني الوجوب واالستحباب 
أو الصحة والبطالن.

أسبابها:

األول: فقدان الدليل االجتهادي.
مثاهلا:حكم تدخني السكائر؟ اليوجد  نص خاص يف حكم التدخني، هل 

هو حرام أم حالل؟
واضحني  ظاهرين  دليلني  وجود  أي  الدليلني  تعارض  الثاين: 

ولكنهاممتعارضان.

مثال ذلك:
الة داخل الوقت، فهل جتب  إذا َعِلَم املصيلِّ بالنَّجاسِة بعد الفراغ من الصَّ

عليه اإلعادة مع بقاء الوقت أم ال ؟
اختلف العلامء يف حكم هذه املسألة إىل قولني:
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األول: عدم وجوب إعادة الصالة وإْن كان الوقت باقيًا.
الثاين: وجوب إعادة الصالة داخل الوقت.

إنَّ منشأ وسبب اخلالف يف املسألة هو وجود روايات معتربة متعارضة منها 
مايدل عىل وجوب اإلعادة ومنها ما اليدل عىل وجوب اإلعادة. 

نذكر من الروايات الدالة عىل وجوب اإلعادة: 
صحيحة وهب بن عبد ربِّه:

روى الشيخ حممد بن احلسن الطويس يف كتابيه »التهذيب واالستبصار«، 
عن سعد)1(، عن حممد بن احلسني، عن ابن أيب عمري، عن وهب بن عبد ربِّه، 
عن أيب عبد اهلل - يِف اجلَنَاَبِة ُتِصيُب الثَّْوَب َواَل َيْعَلُم هِبَا َصاِحُبُه َفُيَصيلِّ فِْيِه، 

ُثمَّ َيْعَلُم َبَعَد َذلَِك – َقاَل: »ُيِعيُد إَذا مَلْ َيُكْن َعِلَم«)2(.
وأما الروايات الدالة عىل عدم وجوب اإلعادة نذكر منها:

صحيحة العيص بن القاسم:
روى الشيخ حممد بن يعقوب الكليني يف كتابه »الكايف«، عن احلسني بن 
حممد، عن عبد اهلل بن عامر، عن عيل بن مهزيار، عن صفوان)3(، عن العيص 
اَمًا، ُثمَّ  بن القاسم؛ قال: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اهللِ َعْن َرُجٍل َصىلَّ يِف َثْوِب َرُجٍل َأيَّ

)1(  تبلغ الروايات الواردة هبذا العنوان380 موردًا، وهو سعد بن عبد اهلل بن أيب َخَلف 
ي الثقة وثقه الشيخ النجايش والطويس . األشعري الُقمِّ

)2(  تذيب األحكام، ج2، ص387، االستبصار، ج1، ص182.
يف  وقع   . ثقتان  وكالمها  حييى  بن  وصفوان  مهران  بن  صفوان  بني  مشرتك  َصْفوان:    )3(

1640 موردًا.
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ُه اَل ُيَصيلِّ فِْيِه؛ َقاَل: »اَل ُيِعيُد َشْيَئًا ِمْن َصاَلتِِه«)1(.  ُه َأنَّ إنَّ َصاِحَب الثَّْوِب َأْخرَبَ
باحلكم،  اإلشتباه  إىل  أدى  التعارض  متعارضتان، وهذا  الروايتان  فهاتان 
الدليالن  تعارض  بسبب  وإنام  النص،  فقدان  بسبب  هنا ال  باحلكم  واالشتباه 
– بحيث لوجعلت كل رواية عىل حدى  تنايف مدلوهلام يف مقام اجلعل  – أي 
لعمل هبا، وبعبارة أخرى أي أّن التعارض هو يف مقام احلجية، لتنافيهام يف مقام 

الداللة. 

)1(  الكايف، ج3، ص404.



طريقة معاجلة السبب األول
من أسباب الشبهة احلكمية

املرحلة األوىل: البحث عن علم – أي كاشف تام - فإن مل أجد.
املرحلة الثانية: أبحث عن علمي – أي كاشف ناقص- معترب  قام الدليل 

عىل حجيته لنفس العنوان املشكوك احلكم فإن مل أجد. 
يسمى  »ما  عام  دليل  من  منقح  لفظي  أصل  عن  أبحث  الثالثة:  املرحلة 

بالعام الفوقاين« فإن مل أجد.  
املرحلة الرابعة: أبحث عن أصل عميل.   

ولنبدأ يف ذكر هذه املراحل:
املرحلة األوىل: أن حياول الفقيه الوصول إىل قطع أو اطمئنان وهي مرحلة 

الكشف التام)1(. 
التفصييل  اليقني  وموارد  واليقينيات  كالبدهييات  الوجدانيات:  أوالً: 

والذوق الفقهي.
ثانيًا: القرآن الكريم.

من  بنفسه  الفقيه  حيصّله  الذي  اإلمجاع  هو  املحصل:  اإلمجاع  ثالثًا: 
رأي  منه  يستكشف  الذي  اإلمجاع  وهو  وفتاوهيم،  الفقهاء  آلراء  تتبعه  خالل 

)1(  الكاشفية هنا بلحاظ الدليل ال متعلقه أما متعلق الدليل يكون البحث عنه يف الشبهة 
املفهومية كام يف إمجال النص أو عدم فهم اللفظ.
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املعصوم، سواء كان لفظيًا أو عمليًا- سرية املترشعة)1(-. 
رابعًا: اخلرب متواتر: وهو إخبار مجاعة يمتنع تواطؤهم عىل الكذب وعرفه 
الواحد  اخلرب  إلخراج  بنفسه  وقيد  بنفسه  العلم  يفيد  ما  أنه  األعالم  بعض 

املقرون . والتواتر عىل قسمني: 
األول: التواتر اللفظي.
الثاين: التواتر املعنوي.

 وقسمه بعض إىل أكثر من ذلك إال أنا يف احلقيقية ترجع إىل هذين القسمني.

.خامسًا: خرب الواحد املحفوف بالقرائن)2( التي تفيد صدوره عن املعصوم

)1(  سرية املترشعة: وهي عمل املتدينني لفعل ما أو تركه من عرص املعصوم. وحجيتها 
.ثابتة لعدم ردع الشارع عنها، وهذه السرية تكشف عن وجود حكم من املعصوم

)2(  مجٌع: مفرده قرينة أي دليل يعتمد عليه يف الوصول إىل النتيجة وهي صدور اخلرب عن 
املعصوم وهي عىل قسمني:

القسم األول: علمية: من العلامء أي اتفاق أو اصطالح: وهي املوافقة ألدلة العقل، املوافقة 
اإلمامية،  املوافقة إلمجاع  املسلمني،  املوافقة إلمجاع  القطعية،  للسنة  املوافقة  القرآن،  لظاهر 
عرضت  التي  الكتب  أحد  يف  اخلرب  وجود  اإلمجاع،  أصحاب  كتب  أحد  يف  اخلرب  وجود 
عىل أحد األئمةونالت إستحسانم مثل: كتاب عبيد اهلل احللبي املعروض عىل اإلمام 
العسكري،وجود  اإلمام  عىل  املعروض  الرمحن  عبد  بن  يونس  وكتاب   ،الصادق
اخلرب يف أحد الكتب التي اشتهر الوثوق هبا واالعتامد عليها يف عهود األئمةمثل كتاب 
حريز بن عبد اهلل السجستاين وغريها من القرائن التي ذكرها الشيخ الطويس يف مقدمة 
كتابه االستبصار. والقسم الثاين: االجتامعية: وهي التي تكون بني أبناء املجتمع حيث قال 
صاحب املعامل  بأنا كثرية جدًا ومثل هلا بموت ابن امللك: كام لو اخرب شخص بأن ابن 
فأتأكد حينئذ من  والعزاء،  والسواد  النياحة  الطريق فوجدت  إىل  تويف فخرجت  قد  امللك 

صحة اخلرب لوجود القرينة اخلارجية. 
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سادسًا: املالزمات العقلية: وهي تنقسم إىل قسمني:
 األول: ما يستقّل به العقل:

الثاين: ما ال يستقّل به أو ما يعرب عنه بغري املستقاّلت العقلية وصغريات 
هذه املسألة هي:

أوالً: مبحث اإلجزاء، أي هل أن املأمور به باألمر الثانوي هل جيزي عن 
املأمور به باألمر األويل، سواء كان هذا الثانوي اضطراريًا أم اختياريًا.

ثانيًا: اقتضاء األمر باليشء النهي عن ضده.   
ثالثًا: اقتضاء النهي عن اليشء الفساد.

رابعًا: مبحث اجتامع األمر والنهي وأحكامه، وأحكام التزاحم. 
خامسًا: مبحث مقدمة الواجب، هل جتب املقدمة عند وجوب ذهيا.

يصل  مل  إذا  الناقص.  الكشف  إىل  الوصول  مرحلة  وهي  الثانية:  املرحلة 
الدليل  قام  املعتربة، وهي كل ظن  يأيت دور األمارات  الفقيه إىل قطع باحلكم 
العلم وهي مرحلة  بالعلمي نسبة إىل  عىل حجيته من حيث الكشف وتسمى 

ل وتعامل معاملة العلم يف وجوب العمل به وهي: األدلة الظنية أي تنزَّ
أوالً: خرب الواحد غري املقرون.

ثانيًا: الشهرة:  معنى الشهرة: لغًة هي الشيوع أو الوضوح.
نقل من عدة رواة  الذي  واصطالحًا: عند أهل احلديث تطلق عىل اخلرب 

دون أن يبلغ حدَّ التواتر، وهذا خارج عن حمل بحثنا.
وعند الفقهاء تطلق عىل معاٍن:

األول: الشهرة الروائية: وهي اشتهار الرواية بني الرواة واملحّدثني وكتب 
معتربة  غري  الشهرة  هذه  أن  واملعروف  التواتر،  حّد  تبلغ  ال  أن  عىل  احلديث، 
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بني  اشتهر  ما  خذ  زرارة  »يا  املتعارضتني:  الروايتني  بني  الرتجيح  باب  يف  إالّ 
أصحابك، ودع الشاذ النادر«)1(. 

الثاين: الشهرة العملية: وهي اشتهار العمل برواية معينة، عىل أن ال تبلغ 
أن  إالّ  الرواية،  ضعف  جترب  الشهرة  هذه  أن  واملشهور  اإلمجاع،  حّد  الفتوى 

 .بعض املتأخرين عىل خالف ذلك كالسيد اخلوئي
الثالث: الشهرة الفتوائية: وهي اشتهار الفتوى من دون بلوغ حّد اإلمجاع، 
وهي ما تسّمى يف االصطالح باملشهور، واألكثر بني املتأخرين عدم حّجيتها 

دون املتقدمني، نعم تصلح أن تكون مؤيدًا. 
إلمجاع  كنقلنا  الغري،  عن  ُينقل  الذي  اإلمجاع  هو  املنقول:  اإلمجاع  ثالثًا: 

اّدعاه الشيخ الطويسعىل حجّية اخلرب، فإّنا مل نحصّله، بل نقلناه عنه.
رابعًا: السرية العقالئية)2(: وهي تباين العقالء عىل عمل ما أو عىل تركه بام 

هم عقالء، مسلمني كانوا أم ال، متدينني كانوا أم ال.
املرحلة الثالثة: وهي أيضًا مرحلة من مراحل الكشف الناقص، لكن من 

حيث االعتبار واحلجية تأيت يف آخر مرتبة من مراتب العلميات. 

)1(  غوايل اللئايل ، ج4، ص 133. 
)2(  الفوارق بني سرية املترشعة والسرية العقالئية بينهام عدة فروق:

أوالً: إن السرية العقالئية يعترب فيها عمل العقالء ولو مل يكونوا متديننّي بخالف املترشعية.
ثانيًا: اشرتاط احتاد املسلك مع الشارع يف السرية العقالئية دون املترشعية.

فأمضاه  الرشيعة  قبل  موجودًا  كان  إمضائي  حكم  عن  تكشف  العقالئية  السرية  إّن  ثالثًا: 
 الشارع كإمضائه للبيع، وأما السرية املترشعّية فتكشف عن صدور احلكم من املعصوم

.وهو حكم تأسييس ال إمضائي ولذا اشرتط اتصاهلا بزمن املعصوم
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وبعبارة أخرى هي مرحلة البحث عن دليل عام يشمل العنوان املشكوك، 
اإلطالق«  وأصالة  العموم،  وهي»أصالة  اللفظية  األصول  بإعامل  وذلك 
وهي ما تسمى بالعمومات الفوقانية، وترجع إىل أصالة الظهور عند مشهور 

املتأخرين.
وهذه املرحلة هي مرحلة مضامني األدلة العامة عند فقدان املرحلة الثانية. 
واألصول اللفظية هي مرحلة تنقيح مضامني العلمي، ولكّن أفردت بالذكر ؛ 
ألنا تأيت يف املرتبة األخرية من العلميات أي أنا يف حالة وجود خرب حجة من 
عنوان خاص ال جمال جلريان األصول اللفظية يف دليل عام. وإفراد األصول 

اللفظية هي خطوة أفضل لرتتيب جماري األدلة يف ذهن الطالب. 
مثال ذلك: مسألة »صحة بيع الصبي«.

نبحث فيها عن علم-وهي املرحلة األوىل- فإن مل نجد نبحث عن علمي 
ـ وهي املرحلة الثانية ـ فإن مل نجد نبحث عن دليل عام يشمل هذا املورد مثل 
اْلَبْيَع...﴾)2(  اهللَُّ  ﴿...َوَأَحلَّ  أو   )1(﴾... بِاْلُعُقوِد  َأْوُفوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ ﴿َيا 

حيث ُنعمل أصالة العموم - وهذه هي املرحلة الثالثة-.
املرحلة الرابعة: مرحلة األصول العملية)3(:

)1(  سورة املائدة: آية: 1 .
)2(  سورة البقرة: آية: 275 .

)3(  إذا شككنا يف أصل التكليف يف أي عبادة من العبادات فاألصل الذي جيري هو أصالة 
مانع يف أي  أو  أو جزء  إذا شككنا يف رشٍط  ، وأما  الرشعية-  الرباءة  التكليف - أي  عدم 
عبادٍة من العبادات فاألصل اجلاري يف املسألة إذا كان يف مرحلة األصول اللفظية يكون من 
تطبيقات مسألة الصحيح واألعم، وأما إذا كان يف مرحلة األصول العملية فيكون األصل 
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إذا مل جيد املكلف علاًم وال أمارة معتربة ظاهرة غري معارضة ومل جيد أصاًل 
أعمل؟  ماذا  العمل  مقام  نفسه يف  يسأل  يقف حينئٍذ حمتارًا  إليه،  يرجع  لفظيًا 

حينئٍذ تصل النوبة إلی األصول العملية وهي أربعة)1(: 
أوالً: االستصحاب.

ثانيًا: االحتياط.
ثالثًا: التخيري. 
رابعًا: الرباءة.

وهي  العملية،  وظيفته  للمكلف  تبني  ألنا  عملية؛  أصول  سميت  وإنام 
جواب عن سؤال املكلف املحتار: ماذا أعمل؟

وبإجیاز نورد جماري هذه األصول:
أوالً: االستصحاب:

جيري عند الشك فی التكليف مع وجود حالة سابقة له فنستصحبها كام لو 
كنت علی وضوء، ثم شككت يف حدوث ناقض، فأستصحب الطهارة.

ثانيًا: االحتياط:
جيري عند الشك يف االمتثال – أي املكلف به - : كام لو وجب عيلَّ الوضوء، 

اجلاري يف املسألة من تطبيقات دوران األمر بني األقل واألكثر  االرتباطي هذا كله إذا كان 
الشك يف العبادات أو يف رشائطها أو أجزائها أو موانعها، وأما لو كان الشك يف املعامالت 
مانع نحكم  الرشوط واألجزاء وعدم وجود  إحراز  بعد  املعاملة  الشك يف أصل  كان  فإن 
بصحة املعاملة؛ ألصالة الصحة، وأما إذا كان الشك يف رشط أو جزء أو مانع يف معاملة من 

املعامالت فاألصل اجلاري يف املسألة أصالة الفساد وعدم ترتب األثر. 
)1( أو أكثر عىل حسب املباين.
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وكان معي إناءان، أحدمها ماء، واآلخر ماء ورد مثاًل، فال بد حينئٍذ بالوضوء 
باالثنني معًا كي أحرز الطهارة؛ ألن االشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. 

ثالثًا: التخيری:
جيري عند الشك يف التكليف ودوران األمر بني احلرمة والوجوب، عند 

عدم وجود حالة سابقة.

رابعًا: الرباءة:
لو  كام   : له  سابقة  حالة  وجود  عدم  مع  التكليف  يف  الشك  عند  جتري 

شككت بحرمة التدخني فاألصل عدمها.



طريقة معاجلة السبب الثاين
من أسباب الشبهة احلكمية

مقام  يف  مدلوهلام  تنافی  أي   - األمر  بادئ  يف  دليالن  تعارض  لو  إنه  ثم 
اجلعل-، فإن العرف لوسمعهام، فإما أن جيمع بينهام)1( بأحد أمور أربعة وإال 

استحكم التعارض.

املستقر  التعارض غری  املتعارضني يف حالة  التي جیمع هبا بني  األمور 
املعرب عنها بقواعد اجلمع الداليل العريف:

األول: التخصيص:

من  اجلدي  للمراد  مبّينا  اخلاص  يكون  إي  اخلاص  علی  العام  حيمل  بأن 
العام ولذا فهو يقّدم عليه.

قال: ﴿... ثم   )2(﴾... بِاْلُعُقوِد  َأْوُفوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ َيا  ومثال ذلك: ﴿ 

)1(  وهو مجع بني الدليلني إما بشاهد رشعي وهو املعرب عنه بشاهد اجلمع وإما بشاهد عريف 
وهو املعرب عنه باجلمع الداليل العريف يف مقابل اجلمع التربعي الذي ال شاهد عليه ال من 

الرشع وال من العرف.

)2(  سورة املائدة: آية: 1 .
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َبا...﴾)1( واجلمع بينهام يكون بااللتزام بكل العقود عدا عقد الربا. َم الرِّ َوَحرَّ

الثاين: التقييد:
بأن حيمل املطلق علی املقّيد، ومعنی احلمل عليه هو بيان املراد اجلدي منه. 
وال بد من ظهوٍر يف التقييد وهو غالبًا ما يكون يف املختلفني سلبًا وإجيابًا، أما 
إذا كانا سلبيني إو إجيابيني فإن كان ظهوٌر وإال مُحِل علی أفضل األفراد أو علی 

حمامل أخری. 
يكون  بينهام  فاجلمع  الكافرة.  تعتق  ال  قال:  ثم  رقبة،  أعتق  قال  لو  كام 

بوجوب عتق الرقبة املؤمنة.

الثالث: الحكومة:  

تنقسم احلكومة يف املصطلح األصويل إىل قسمني: 
القسم األول: بأن يكون أحد الدليلني حاكاًم علی اآلخر. وذلك بأن يكون 
أحد الدليلني ناظرًا إلی موضوع الدليل اآلخر توسعة أو تضييقًا، فهو ختصيص 

للموضوع أو توسيع ولكن بعناية التعبد. 
الصالة  أحكام  فتثبت  صالة،  البيت  يف  الطواف  التوسعة:  يف  ومثاله 

للطواف إمجاالً)2(.

)1(  سورة البقرة: آية: 275 .
)2(  وثبوت األحكام عىل ثالثة احتامالت:
 األول: مجيع األحكام إال ما خرج بالدليل.

 الثاين: ثبوت القدر املتيقن دون غريه.
 الثالث: ثبوت خصوص ما ينرصف إليه الذهن من أحكام عند إطالق لفظ املحكوم»الصالة« 

دون غريه.
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َبا﴾ )1( و »ال ربا بني الوالد  َم الرِّ ومثاله يف التضييق: ﴿َو َأَحلَّ اهللُ الَبْيَع َو َحرَّ
وولده«)2(، فقد دلَّ األول عىل حرمة الربا مطلقًا، والثاين دلَّ عىل جواز الربا بني 
الوالد ووالده، والثاين ناظر إىل األول، مفّس له فيكون حاكاًم عليه ومقيدًا له، 

واملعنى: أن الربا حمّرم إاّل بني الوالد وولده.
القسم الثاين: وهو ما يكون فيها أّن أحد الدليليني رافعًا بمدلوله ملوضوع 
القسم  اللفظي شارحًا له كام يف  الدليل اآلخر وإن مل يكن بمدلوله  احلكم يف 
كاالستصحاب،  الرشعية:  األصول  عىل  األمارات  كحكومة  وهذا  االول 

واالحتياط، والتخيري، والرباءة اجلارية يف الشبهة احلكمية واملصداقية.

الرابع: الورود:

له عن موضوعه   أي خمرجًا   اآلخر،  واردًا علی  الدليلني  أحد  يكون  بأن 
هو  م  املقدَّ فيكون  تعبدًا،  ختصصًا  فيكون  الشارع  من  بعنايٍة  حقيقًة  خروجًا 

الدليل الوارد.
ومن األمثلة عىل ذلك: 

ورود وتقديم األمارات علی االُصول العملية العقلية. 
فإن موضوع الرباءة العقلية »قبح العقاب بال بيان« هو عدم البيان. 

وكل أمارة صاحلة أن تكون بيانًا، ولكن ليس بيانًا حقيقيًا، بل بيان تعبدي 
وعناية من الشارع. فتخرج عن موضوع الرباءة العقلية. 

وكذلك أصل االحتياط العقيل أي وجوب دفع الرضر املحتمل. 

)1(  سورة البقرة: اآلية 275 .
)2(  ينظر: وسائل الشيعة، ج18 ، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب7، حديث1 .
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نًا. ن، وكل أمارة صاحلة أن تكون مَؤمِّ موضوعه عدم املَؤمِّ
ح، وكل  وأيضًا أصل التخيري بني الوجوب واحلرمة موضوعه عدم املرجِّ

أمارة صاحلة ألن تكون مرجحًا، ولكن ال بد أن تكون معتربة.
مة علی األصول   والكالم نفسه أيضًا يف االُصول العملية الرشعية فهي مقدَّ

العملية العقلية من باب الورود.

مثال آخر: 
املرأة املطلقة طالقًا رجعيًا يف العدة زوجة. األدلة الرشعية هي التي جعلتها 
زوجة فقد أخرجتها عن كونا مطلقة فهذا اخلروج خروج ختصيص حقيقي، 

لكن بمساعدة االعتبار باعتبار أن كونا زوجة احتاج إىل دليل. 

التعارض املستقر:  
فإن مل يكن بني املتعارضني أحد هذه األمور األربعة استحكم التعارض.

تضافرت  لكن  املشهور،  علی  التساقط  هي  االولية  فالقاعدة  وحينئٍذ 
األخذ  بعد  أي  الثانوية،  القاعدة  فكانت  املتعارضني،  عالج  يف  الروايات 

باألخبار العالجية)1(. 
والقاعدة الثانوية هي التخييري مطلقًا ـ أي سواء وجد املرجح أم ال ـ علی 
أقرب  أحدمها  املرجحات: من كون  بأحد  الرتجيح  أو  املشهور  إلی  نسب  ما 
عن  ورد  حيث  للكتاب  موافقًا  أو  أشهر،  أو  تارخيًا،  أحدث  أو  الواقع،  إلی 

:االئّمة
ٍة  ِعدَّ عن  كتابه»الكايف«،  يف   الكليني يعقوب  بن  حممد  الشيخ  روى 

)1(  وسائل الشيعة، ج27، ص106 ، الباب9 .
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ُسَوْيٍد،  ْبِن  النَّرْضِ  َعِن  َأبِيِه،  َعْن  َخالٍِد،  ْبِن  ِد  حُمَمَّ ْبِن  َأمْحََد  َعْن  َأْصَحابِنَا،  ِمْن 
َيُقوُل:   اهلل َعْبِد  َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل:   ، احْلُرِّ ْبِن  َأيُّوَب  َعْن   ، احْلََلبِيِّ حَيَْيى  َعْن 
نَِّة، َوُكلُّ َحِديٍث اَل ُيَوافُِق ِكَتاَب اهلل، َفُهَو  »ُكلُّ يَشْ ٍء َمْرُدوٌد إىَِل اْلِكَتاِب َوالسُّ

ُزْخُرٌف«)1(. 
وأيضًا ما رواه الشيخ حممد بن يعقوب الكليني يف كتابه»الكايف«، عن 
، َعْن ِهَشاِم ْبِن  ٍد ْبُن إِْساَمِعيَل، َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن، َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ حُمَمَّ
وآله  عليه  اهلل  النَّبِيُّ صىل  »َخَطَب  َقاَل:   ،َعْبِد اهلل َأيِب  َعْن  ِه:  َوَغرْيِ احْلََكِم 
َوَما  ُقْلُتُه،  َفَأَنا  اهلل،  ِكَتاَب  ُيَوافُِق  َعنِّي  َجاَءُكْم  َما  النَّاُس،  َا  َأهيُّ بِِمنٰى،َفَقاَل: 

َجاَءُكْم خُيَالُِف ِكَتاَب اهلل، َفَلْم َأُقْلُه«)2(. 
الطرف  السلطات حلّرية  ـ يف ظرف مصادرة  السالطني  لفقهاء  أو خمالفًا   
اآلخر حيث يستكشف من ذلك أن الرواية املوافقة للسلطة قد وردت تقّية- أو 

كون الراوي أفقه أو أورع، أو غري ذلك مما ذكروه يف علم األصول ـ . 

وبالنتيجة يوجد لدی العلامء اجتاهان:
األول: القول بالتخيري بني األدلة.  

أو  االحتياط  فسلوك  وإال  املرجح،  وجود  مع  بالرتجيح  القول  الثاين: 
الرجوع الی األصل مع عدمه.

أي إذا مل جيد املكلف علاًم - أي الكاشف التام – وال علمي – أي الكاشف 
الناقص- كأمارة معتربة ظاهرة غري معارضة ومل جيد أصاًل لفظيًا يرجع إليه، 

)1(  الكايف، ج1 ، ص173 ، ح205 ، وسائل الشيعة، ج27 ، ص111 ،ح33347 .

)2(  الكايف، ج1 ، ص173 ، ح207 ، وسائل الشيعة، ج27 ، ص111 ،ح33348 .
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يقف حينئٍذ حمتارًا َيسَأل نفسه ماذا يصنع وماذا يعمل؟
حينئٍذ تصل النوبة إىل األصول العملية.



خمطط الشبهة احلكمية





الشبهة املفهومية
»مرحلة تنقيح منت الدليل«

تعريفها:

وهي االشتباه  باحلكم بسبب االشتباه بمفهوم متعلق احلكم.

مثال ذلك: 
مفهوم الكعبني املراد مسحهام يف الوضوء. فاحلكم واضح، وهو وجوب 
مسح القدمني يف الوضوء إىل الكعبني، ولكن ما معنى الكعبني فقد اختلف يف 
مفهوم الكعبني مامها؟ هل مها العظمتان الناتئتان بني مفصل القدم والساق أم 
أنام مفصل القدم الذي يقع عليه عقد الرشاك عىل ظهر القدم وهو االرتفاع 

الظاهر فوق القدم املعرب عنه بقبة القدم؟ 

مثال آخر: 
ثبوت  وهو  واضح،  فاحلكم  اجلامعة.  إمام  يف  املشرتطة  »العدالة«  مفهوم 
اشرتاط العدالة، ولكن ما معنى العدالة، حيث يدور األمر بني أن تكون بمعنى 
خصوص  ترك  بمعنى  أو  املحرمات،  وترك  الواجبات  فعل  أوبمعنى  امللكة، 

الكبائر.

مثال آخر:  
أو  الوضوء  عن  بديلة  كطهارة  به  التيمم  املراد  »الصعيد«  كلمة  مفهوم 
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الغسل. فاحلكم واضح وهو وجوب التيمم بالصعيد، ولكن ما معنى الصعيد 
فقد اختلف يف معنى الصعيد ما هو؟ هل هو خصوص الرتاب أم مطلق وجه 

األرض؟

مثال آخر:  
مفهوم »الغناء حرام« يف حال كون املجهول ليس هو نفس احلكم، بل هو 

متعلقه »أي الغناء« حيث ال أدري ما هو الغناء؟
هل هو ما يطرب أو ما فيه ترجيع الصوت، أو غري ذلك؟

أسبابها: 

كثرية منها بعد عرص النص، أو اختالف نقل اللغويني، أو كون اللفظ من 
املشرتكات، أو تعدد استعامل اللفظ، أو وجود جماز مشهور...إلخ.

كل هذه األسباب وغريها أدت إىل اإلمجال يف النص، أو عدم فهم اللفظ.

طرق معالجتها:  

للتخلص من الشبهة املفهومية نلجأ إىل املراحل التالية:
أوالً: نطرق باب الشارع إن كان لديه مفهوم خاص يف هذا املورد فنأخذ 

به، وهو ما يسمى يف علم األصول باحلقيقة الرشعية، فإن مل نجد.  
ثانيًا: نطرق باب العرف املوجود آنذاك فنأخذ به؛ ألن الشارع حتدث مع 

الناس بحسب عرفهم ومفاهيمهم لأللفاظ ، فإن مل نجد.
ثالثًا: نطرق باب اللغة التي كانت قبل الرشع كلغة امرئ القيس وغريه، إذ 
مع انعدام احلقيقة الرشعية والعرفية البد من األخذ باحلقيقية اللغوية؛ وذلك 
آخر  معنى  إىل  اللغوي  املعنى  من  اللفظ  نقل  عدم  أي   – النقل  عدم  ألصالة 
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رشعي أو عريف – فنأخذ باملعنى اللغوي ، فإن مل نجد.
رابعًا: يكون الدليل جمماًل وحينئٍذ إن كان بني املعنيني أو املعاين املردد بينهام 
قدر متيقن أخذنا به والزائد املشكوك ينفى بأصالة اإلطالق أو الرباءة الرشعية 

كل حسب مبناه، فإن مل نجد.
خامسًا: تستحكم الشبهة يف املفهوم، فإن كان بينها تباين كيّل نرجع حينئذ 

إىل أدلة أخرى.

فيكون  املفهومية  الشبهات  القواعد واألصول اجلارية يف  وأما مواقع 
بياهنا عىل النحو التايل: 

األول: الشك في الوضع:

إلثبات الوضع – أي املعنى احلقيقي – ذكروا طرقًا وأصوالً)1(.

أما الطرق فهي: 
أوالً: التبادر: التبادر، وهو انسباق الذهن إىل نفس املعنى املوضوع له عند 

إطالق اللفظ جمردًا عن كّل قرينة.
ثانيًا: صحة احلمل: ذكروا أّن صّحة محل اللفظ عىل ما يشّك يف وضعه له 

عالمٌة عىل احلقيقة، وعدم صّحة احلمل عالمٌة عىل املجاز.
املعنى  اللفظ عن  صّحة سلب  أّن عدَم  ذكروا  السلب:  صحة  ثالثًا: عدم 
الذي ُيشّك يف وضعه له عالمٌة عىل أّنه حقيقٌة فيه، وأّن صّحة السلب عالمٌة 

عىل أّنه جماٌز فيه.

)1(  مع غض النظر عن البحث يف ثبوتا وعدمها.
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القرينة عالمة  اللفظ مع عدم ذكر  أّن كثرة استعامل  رابعًا: اإلستعامل:أي 
عىل احلقيقة.

املعنى يف كل مكان  اللفظ يستعمل يف هذا  املراد منه أن  خامسًا:اإلطراد: 
وزمان وحالة، وهذا دليل عىل أن اإلطراد عالمة عىل احلقيقة. 

سادسًا: قول اللغوي.

وأما األصول فهي:
أوالً: أصالة عدم النقل: كون اللفظ موضوعًا ملعنى وأشك يف نقله فاألصل 

عدم النقل، وبعبارة أخرى عندنا يقني حايل بوضع اللفظ وشك يف املايض.
عندما يستعمل اللفظ يف معنيني وأشك هل  ثانيًا: أصالة عدم اإلشرتاك: 
أن اللفظ موضوع هلذا املعنى وكذلك هلذا املعنى أم هو موضوع للمعنى األول 
ويف الثاين جماز، فيدور األمر بني املجاز واحلقيقة يف الوضع، فإذا كان موضوعًا 
لالثنني معًا أصبح مشرتكًا لفظيًا، وإذا مل يكن موضوعًا لالثنني أصبح حقيقة 

وجمازًا، فعند الشك يف االشرتاك اللفظي هل األصل عدمه.
فأصالة عدم االشرتاك تنفعنا يف حتديد املوضوع له، وال تنفعنا عند الشك 

يف املراد وغري ذلك.
مثال عىل أصالة عدم االشرتاك: لفظ األمر موضوع للوجوب ويستعمل 
كثريًا يف االستحباب فهل هو موضوع لالستحباب أم ال؟ فأجري أصالة عدم 
واالستحباب،  الوجوب  بني  لفظيًا  مشرتكًا  يكون  ال  أن  األصل  االشرتاك. 
موضوعة  ليست  »األمر«  صيغة  أن  النتيجة  تكون  األصالة  هذه  إجراء  مع 

لالستحباب، فتفيدين يف نفي الوضع  وليس يف إثباته.
واملجاز،  االشرتاك  بني  األمر  دار  إذا  موردها  االشرتاك  عدم  أصالة  فإذًا 
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قالوا حيمل اللفظ عىل املجاز؛ ألن املجاز حيتاج إىل مؤنة قرينة مناسبة صارفة 
عن املعنى احلقيقي، أما االشرتاك فيحتاج إىل مؤنة وضع، ومؤنة الوضع أشد 

من مؤونة القرينة)1( ويف احلقيقة أن هذا استحسان ال اعتبار له.
هذا  وضع  يف  أشك  عندما  أي  الوضع«:  الوضع»لنفي  عدم  أصالة  ثالثًا: 

اللفظ هلذا املعنى فاألصل عدمه.
املتيقن متأخرًا عن  وهو الذي يكون فيه  القهقرائي:  رابعًا: اإلستصحاب 
املشكوك ، فهو عىل خالف طبع االستصحاب، حيث يكون فيه متعّلق اليقني 
متقدمًا عىل متعّلق الشك ، فأوالً يكون املكّلف متيقنًا بوجود اليشء ثم يعرض 
له الشك يف بقائه، أما االستصحاب القهقرائي فهو عىل عكس ذلك متامًا ، إذ 
منه ارساء حالة  اليقني ويراد  ـ هي  ـ يف مورده  املكّلف  املتأخرة عند  احلالة  اّن 

اليقني الثابتة فعاًل اىل حالة الشك الثابتة يف الزمن السابق.  
اّتصافه  يشك يف  اّنه  إالّ  زيد  بعدالة  فعيل  يقني  املكّلف عىل  كان  لو  مثاًل: 
بالعدالة قبل شهر ، إذ لو كان عدالً قبل شهر لكان الطالق الذي أوقع أمامه 
يف ذلك الوقت صحيحًا. والظاهر اّنه مل خيتلف أحد يف عدم حجية هذا النحو 

من االستصحاب)2(.
وقد ُعِقدْت أبواب يف مباحث األلفاظ يف علم األصول إلثبات الوضع- 
األَْمِر  ِة  َمادَّ يِف  له  املوضوع  بحث  يف  األوامر  كمبحث   ،- له  املوضوع  املعنى 
ا بام هو يف حاالٍت خاصة كام يف مبحث  ا  من حيث مطلق اللفظ َوإِمَّ َوِصيَغتِِه إِمَّ

)1(  الفرق بني قرينة املجاز واالشرتاك: إن قرينة املجاز صارفة عن املعنى احلقيقي، وأما 
قرينة االشرتاك فهي معينة للمعنى الذي تنازعه باقي املعاين املشرتكة.

)2(  املعجم األصويل، ج1، ص164.
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ِة النَّْهِي  داللة األمر بعد احلرض، وكمبحث النواهي يف بحث املوضوع له يِف َمادَّ
َوِصيَغتِِه ، ومبحث املشتق يف َمْن اِْنَقَض عنه التلبس باملبدأ، ومبحث احلقيقية 
العبادات  يف  األلفاظ  وضع  بحث  يف  واألعم  الصحيح  ومبحث  الرشعية، 

واملعامالت. 

الثاني: الشك في اإلستعمال:

يف  الشك  عند  احلقيقة  أصالة   )1(املرتض كالسيد  املتقدمون  أجرى 
أن  ذلك  يف  والسبب  جريانا  عدم  املتأخرين  عند  املشهور  ولكن  االستعامل، 
هذه األصول هي أصول عقالئية جتري عند الشك يف املراد ال عند الشك يف 
كيفية  يف  ال  املتكلم  مراد  بيان  فهم  يف  هو  العقالء  اهتامم  إن  حيث  اإلستعامل 

استعامله لأللفاظ.

الثالث: الشك في المراد:

أما عند الشك يف املراد فقد ذكروا لعالجه أصوالً نذكر منها:

أوالً: أصالة احلقيقة: 
وهي عىل نوعني: 

أسد  كلمة  كاستعامل  املفرد  يف  املجاز  عدم  بمعنى  احلقيقة  أصالة  األول: 
وإرادة احليوان املفرتس.

األلفاظ  أن  بمعنى  اإلسناد  يف  املجاز  عدم  بمعنى  احلقيقة  أصالة  الثاين: 
اليوجد شك يف أنا مستعملة يف املعنى املوضوع له، ولكن الشك حصل يف 

)1(  الذريعة إىل أصول الرشيعة، ج1، ص13.
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أن إسناد الفعل هل هو للفاعل حقًا أم لغريه؟
مثال ذلك: أنبت الربيع البقل هنا ال يوجد شك يف املفردات فكل واحد 
إىل  اإلنبات»الفعل«  إسناد  الشك يف  املعنى احلقيقي، ولكن  منها مستعمل يف 
الربيع »الفاعل« هل هو حقيقي بمعنى أن الربيع هو الذي أنبت أم أنه جمازي 
الفاعل  غري  إىل  اإلسناد  وكان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  هو  البقل  أنبت  الذي  وأن 

احلقيقي.

أمثلة أخرى:
ًحا﴾)1(. األول: قوله تعاىل : ﴿َيا َهاَماُن اْبِن يِل َصْ

الثاين: جرى امليزاب.
الثالث: اجلالس يف السفينة متحرك.

ثانيًا: أصالة العموم: 
وموردها ما إذا ورد لفظ عام وشك يف إرادة العموم منه أو اخلصوص أي 
شك يف ختصيصه، فيقال حينئذ »األصل العموم« فيكون حجة يف العموم عىل 

املتكلم أو السأمع)2(. 

ثالثًا: أصالة اإلطالق: 
وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حاالت وقيود يمكن إرادة بعضها منه 
فيقال: »األصل اإلطالق«  القيد،  البعض الحتامل وجود  إرادة هذ  وشك يف 

)1( سورة غافر: اآلية 37-36.
)2(  أصول الفقه، ص47.
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فيكون حجة عىل السامع واملتكلم كقوله تعاىل: ﴿ َأَحلَّ اهللُّ اْلَبْيَع﴾)1( فلو شك 
- مثال - يف البيع إنه هل يشرتط يف صحته إن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك 
بأصالة إطالق البيع يف اآلية لنفي اعتبار هذا الرشط والتقييد به فنحكم حينئذ 

بجواز البيع باأللفاظ غري العربية)2(.

رابعًا: أصالة عدم التقدير: 
وموردها ما إذا احتمل التقدير يف الكالم وليس هناك داللة عىل التقدير، 

فاألصل عدمه)3(.

خامسًا: أصالة الظهور: 
النّص  وجه  عىل  ال  خاصٍّ  معنى  يف  ظاهرًا  اللفظ  كان  إذا  ما  وموردها 
فإن  الظاهر،  خالف  إرادة  حيتمل  كان  بل  اخلالف،  معه  حيتمل  ال  الذي  فيه 
األصل حينئٍذ أن حيمل الكالم عىل الظاهر فيه. ويف احلقيقة أن مجيع األصول 
املتقدمة راجعة إىل هذا األصل؛ ألن اللفظ مع احتامل املجاز - مثال - ظاهر يف 
احلقيقة، ومع احتامل التخصيص ظاهر يف العموم، ومع احتامل التقييد ظاهر 

يف اإلطالق، ومع احتامل التقدير ظاهر يف عدمه)4(.
الرأي املشهور بني األصوليني هو رجوع كل األصول األخرى إىل أصالة 
الظهور فأصالة العموم، وأصالة اإلطالق...إلخ، هي مصاديق ألصالة الظهور 

)1(  سورة البقرة: اآلية: 275.
)2(  أصول الفقه، ص48-47.

)3(  أصول الفقه، ص48.
)4(  أصول الفقه، ص48. 
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ويف طوهلا ال يف عرضها. 

سادسًا: أصالة التطابق بني املراد اجلدي واإلستعاميل.
سابعًا: املفاهيم: 

وكلها  والتحديد)1(  والعدد  والغاية  والوصف  واللقب  الرشط  كمفهوم 
الزمة بّينة باملعنى األخص.

ثامنًا: داللة اإلقتضاء: 
مثاله: قوله تعاىل: ﴿َواْسَأِل اْلَقْرَيَة﴾)2( بتقدير اْسَأل أهل اْلَقْرَيَة عقاًل.

 ،تاسعًا: القدر املتقني يف مقام التخاطب الذي ذكره صاحب الكفاية
وهو يرجع إىل أصالة اإلطالق؛ ألنه ضمن مقدمات احلكمة.

عارشًا:اإلنرصاف))).

)1(  ثبت يف أبحاث علم األصول أن اجلملة الوصفية ال مفهوم هلا، ولكن استثنى األعالم 
من ذلك ما لو كان الوصف يف اجلملة الوصفية واردًا مورد التحديد؛ ألنه يعترب يف احلد أن 
يكون جامعا ًومانعًا وإال ملا كان حدًا وإذا كان جامعًا مانعًا فهو يدل عىل احلرص يف مورد 
الوصف فيثبت املفهوم، فهناك فرق بني مجلة »أكرم الفقري العادل« فإنا ال مفهوم هلا لعدم 
كونا واردة مورد التحديد, وبني »أكرم كل فقري عادل« فإن هذه اجلملة واردة مورد التحديد 
بـ»كل« الظاهرة يف التحديد عرفًا إذ املتكلم حدد اإلكرام بأنه لكل العدول فهذا يعني ثبوت 

املفهوم وعدم تعدي احلكم إىل غري العدول. 
)2(  سورة يوسف: اآلية: 82.

)3(  ما هو الفرق بني التبادر واالنرصاف مع أن كليهام انسباق من اللفظ.
واجلواب عىل ذلك: التبادر هو انسباق املعنى املوضوع له عند إطالق اللفظ. هذا أوالً.

وثانيًا: االنرصاف هو انسباق بعض أفراد املوضوع له عند إطالق اللفظ.  
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الرابع: الشك في الزم المراد:
جتري داللة التنبيه وداللة اإلشارة:

عىل  لتنبيهك  العارشة  الساعة  دقت  لك  قلت  لو  كام  التنبيه:  داللة  مثال 
موعد.

َشْهًرا﴾)1(                               َثالُثوَن  َوفَِصاُلُه  تعاىل:﴿َومَحُْلُه  قوله  اإلشارة:  داللة  مثال 
اآلية  ويف  والفصال،  احلمل  املراد  األوىل  اآلية  يف   )2(﴾ َعاَمنْيِ يِف  و﴿َوفَِصاُلُه 

الثانية املراد الفصال يف عامني.
املراد خمتلف، ويف اجلمع بينها يكون الالزم شيئًا آخر وهو أقل احلمل ستة 

أشهر، هذا ليس مرادًا من اآليتني، بل يشء آخر.

)1(  سورة البقرة: اآلية 233.
)2(  سورة لقامن: اآلية 14 .
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الشبهة املصداقية
»مرحلة تنقيح املصداق«

تعريفها:

االشتباه باحلكم بسبب االشتباه باملصداق. 
مثاهلا: »الدُم نجٌس«. فاحلكم  معلوم وهو النجاسة، ومفهوم متعلق احلكم 
– أي الدم -  واضح، لكن ال نعلم هل أن هذا السائل األمحر الذي أمامي هو 
متعلق  بسبب مفهوم  بسببه)1( وال  السائل ال  فاالشتباه بحكم هذا  أم ال؟  دم 

احلكم، بل بسبب االشتباه باملصداق اخلارجي. 

أسبابها:

اإلشتباه يف الشبهات املصداقية ناشىٌء من أموٍر خارجيٍة ال جمال حلرصها؛ 
ألن األمور اخلارجية كثرية جدًا، والظروف التي تؤدي إىل االشتباه يف األشياء 

متنوعة لذا مل يتكلموا يف ذكر األسباب.

طرق معالجتها:

أوالً: البحث عن قطع بأن أحصل عىل علم بأن هذا السائل الذي أمامي 
هو دم من طرق تفيد العلم بذلك كإرساله مثاًل إىل املخترب لتحليله.

)1(  أي ليس بسبب احلكم.  
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وأسباب حتصيل القطع كثریة نذكر منها:
األول: العلوم التجريبية، كالطب والفلك إذا قطع املكلف بقول الطبيب 

والفلكي.
الثاين: العرف كام إذا أدى الشياع إىل القطع. 

الثالث: التحقيقات القضائية إذا  أدت إىل القطع. 
ثانيًا: إذا مل نحصل عىل قطع باملصداق، نبحث عن أمارة معتربة يف إثبات 

املوضوعات واملصاديق اخلارجية، ومنها:
أوالً:اإلقرار.

ثانيًا: البينة»شاهدي عدل«.
ثالثًا:خرب الثقة.

رابعًا: الشهرة املعتربة.
خامسًا: القرعة بناًء عىل أنا أمارة ال أصل.

ثالثًا: إذا مل نحصل عىل أمارة يف إثبات املوضوعات واملصاديق اخلارجية 
نبحث عن قواعد عامة يف إثبات املوضوعات واملصاديق اخلارجية ومنها:

امللكّية بواسطة  إثبات  اليد عىل  القاعدة هو أمارية  اليد:مفاد  أوالً: قاعدة 
توابع  من  اليشء  ذلك  يعّد  بحيث  معنّي  يشء  عىل  اليد  ووضع  االستيالء 

صاحب اليد.
املسلمني  سوق  أمارّية  هو  القاعدة  مفاد  املسلمني:  سوق  قاعدة  ثانيًا: 

للحكم بالطهارة والذكاة فيام ُيشّك فيه من اللحوم واجللود وغريمها. 
ثالثًا: قاعدة يد املسلم: مفاد القاعدة بأن يد املسلم أمارة عىل الطهارة.

بني  مشتبهًا  كان  إذا  يشء  كّل  أّن  هو  القاعدة  احللّية:معنى  قاعدة  رابعًا: 



 الفصل الثاين ............................................................55

احلالل واحلرام حيمل عىل احلّلّية ما مل يقم دليل يتبنّي به املشكوك فيه .
خامسًا: قاعدة احليلولة: مفادها عدم اإلعتناء بالشك بعد خروج الوقت، 
والقاعدة حاكمة عىل االستصحاب وختتص يف باب الصالة موردًا ومدركًا. 
الوقت اخلاص بصالة  أم ال؟ وكان شكه يف  الظهر  أنه هل صىل  لو شك  كام 
العرص فإن القاعدة تقيض عدم اإللتفات إىل الشك؛ ألنه وقع يف وقت صالة 

العرص.
يف  يشك  الذي  العمل  بصحة  احلكم  هو  مفادها  الفراغ:  قاعدة  سادسًا: 

صحته ومتاميته بعد الفراغ منه وحملها الشك يف صحة العمل بعد الفراغ منه.
الذي  العبادة  بتحقق جزء من  مفادها هو احلكم  التجاوز:  قاعدة  سابعًا: 
يشك يف حتققه وإجياده بعد جتاوز موضع الشك وحملها الشك يف أصل وجود 

اليشء بعد اخلروج من حمله املقرر والدخول يف غريه.
وغالبًا ما تكون القواعد العامة يف إثبات املوضوعات واملصاديق اخلارجية 

هي قواعد فقهية.
واملصاديق  املوضوعات  إثبات  يف  عامة  قواعد  عىل  نحصل  مل  إذا  رابعًا: 
اخلارجية  واملصاديق  املوضوعات  تثبت  التي  األصول  عن  نبحث  اخلارجية 

ومنها:
أوالً:االستصحاب املوضوعي.

ثانيًا:األصول العدمية.
ثالثًا:القرعة بناًء عىل أهنا أصل ال أمارة.

رابعًا: أصالة الفساد. 
واملصاديق  املوضوعات  تثبت  التي  األصول  عىل  نحصل  مل  إذا  خامسًا: 
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اخلارجية استحكمت الشبهة يف املصداق وخترج من حكم العام؛ ألن احلكم 
مرتتب عىل املوضوع ومل حيرز انطباق العام عىل املوضوع. 

مثاله: »الدم نجس« وأشك أن هذا السائل األمحر الذي أمامي هل هو دم 
أم ال؟ فال أحكم بنجاسته؛ ألن عنوان العام وهو»الدم« مل يثبت انطباقه عىل 

هذا السائل، والبد من إحراز انطباق العنوان؛ ألن األحكام تابعٌة لعناوينها. 
فُتطبق العمومات الفوقانية واألصول املوضوعية.



خمطط الشبهة املصداقية






أمثلة تطبيقية للشبهات الثالثة
احلكمية، املفهومية، املصداقية





أواًل: الشبهة الحكمية
مثاهلا: حكم حتمل اإلمام القراءة عن املأموم 

يف الركعتني األخریتني إذا كان مسبوقًا
إّن أهَم يشٍء يف منهجية االستنباط املسألة املراد معرفة حكمها يف أي قسم 
أم  املفهومية  أم  احلكمية  الشبهة  أقسام  الشبهات هي، هل هي من  أقسام  من 

املصداقية؟  
فكذلك  املشكل،  نوع  معرفة  املشكل  مواجهة  املنطق  فكام درسنا يف علم 
الكالم يف منهجية االستنباط مواجهة الشبهة، معرفة وتشخيص نوع الشبهة؛ 
أمٌر  الشبهات هو  أقسام  الشبهة ويف أي قسم من  نوع  ألن تشخيص ومعرفة 
تلك  لرفع  أسباب وهلا طرق عالج  الشبهات  من  لكل شبهٍة  مهم جدًا؛ ألن 

الشبهة)1(.
ملعرفة حكم حتمل اإلمام القراءة عن املأموم يف الركعتني األخريتني إذا كان 

مسبوقًا علينا اتباع ما ييل:   
مواجهة  االستنباط  منهجية  يف  ذكرنا  كام  الشبهة:  نوع  تشخيص  أوالً:  
الشبهة معرفة نوع الشبهة – أي تشخيصها - والشبهة هنا شبهة حكمية؛ وذلك 
لوضوح املفاهيم واملصاديق يف املسألة، أما األمر املشتبه والغري واضح هنا هو 

)1(  أصول االستنباط، ص11.
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احلكم فام هو حكم حتمل اإلمام عن املأموم القراءة يف الركعتني األخريتني إذا 
كان مسبوقًا  فهل يتحمل القراءة  أم ال؟.

ثانيًا: تشخيص األصل املؤمن – الوظيفة العملية - اجلاري يف املسألة.

األصل املؤمن يف املسألة:
جيري  الذي  فاألصل  – العبادات-  يف  التكليف  أصل  يف  الشك  كان  إذا 
إذا شككنا يف رشٍط  ، وأما  الرشعية-  الرباءة  التكليف - أي  هو أصالة عدم 
أو جزء أو مانع يف أي عبادٍة من العبادات فاألصل اجلاري يف املسألة غالبًا ما 
يكون من تطبيقات دوران األمر بني األقل واألكثر االرتباطي هذا كله إذا كان 
الشك يف العبادات أويف رشائطها أو أجزائها أو موانعها، وأما لو كان الشك 
املعاملة بعد إحراز الرشوط واألجزاء  املعامالت فإن كان الشك يف أصل  يف 
وعدم وجود مانع نحكم بصحة املعاملة؛ ألصالة الصحة، وأما إذا كان الشك 
يف رشط أو جزء أو مانع يف معاملة من املعامالت فاألصل اجلاري يف املسألة 

أصالة الفساد وعدم ترتب األثر. 
ال شك وال ريب بأن األصل املؤمن اجلاري يف هذه املسألة هو دوران األمر 
بني األقل واألكثر االرتباطي؛ ألن الشك يف هذه املسألة شك يف جزء عبادي.

اإلمام  حتمل  عدم  وهو  املتيقن  القدر  عىل  االقتصار  عليه  يرتتب  الذي 
القراءة عن املأموم إذا كان مسبوقًا؛ ألّن حتمل اإلمام القراءة عن املأموم حيتاج 
إىل مؤونة زائدة وهي البيان – النص الرشعي سواء كان آية أو رواية -، فإن 
وجد النص الرشعي نرفع اليد عن األصل املؤمن يف املسألة؛ لوجود الكاشف. 
ثالثًا: طرق معاجلة الشبهة احلكمية: كام ذكرنا يف منهجية االستنباط أبحث 
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عن كاشف تام »علم« فإن مل أجد أبحث عن كاشف ناقص »علمي« فإن مل أجد 
أبحث عن أصل لفظي منقح من دليل عام فإن مل أجد أبحث عن أصل عميل.

يف  خاص  كنص  رواية  أو  قرآنية  كآية  كواشف  عن  ذلك  بعد  فأبحث 
املوضوع عىل حتمل اإلمام القراءة عن املأموم يف الركعتني األخريتني إذا كان 

مسبوقًا ؛ ألن عدم التحمل يف يدي.
فأجد رواية تدل عىل حتمل اإلمام القراءة عن املأموم يف الركعتني األخريتني 

إذا كان مسبوقًا وهي: 

صحيحة زرارة بن أعني:
 روى الشيخ حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي املعروف بالصدوق
يف كتابه »من ال حيرضه الفقيه« بإسناده عن زرارة عن أيب جعفر قال: » إن 
إمام فال تقرأن شيئًا يف األولتني وانصت لقرائته وال تقرأن شيئًا  كنت خلف 
يعني يف  اْلُقْرآُن-  ُقِرَئ  للمؤمنني:﴿َوإَِذا  يقول  فإن اهلل عزوجل  يف األخريتني 
ُكْم ُتْرمَحُوَن﴾ فاألخريتان تبعًا  الفريضة خلف اإلمام-َ اْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَّ

لألولتني« )1(.

)1(  وسائل الشيعة، ج8، ص355، الباب31 من أبواب صالة اجلامعة، حديث3.
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تقويم))) الرواية من حيث السند:
 ذكر الشيخ حممد بن عيل بن احلسني  بن بابويه القمي املعروف بالصدوق
يف مشيخة الفقيه: »وما كان فيه عن زرارة بن أعني فقد رويته عن أيب عن عبد 
اهلل بن جعفر احلمريي عن حممد بن عيسى بن عبيد واحلسن بن ظريف وعيل 
بن إسامعيل بن عيسى كلهم عن محاد بن عيسى عن حريز بن عبد اهلل عن زرارة 

بن أعني«)2(. 
:ُد ْبُن َعيِلِّ ْبِن احْلَُسنْيِ الصدوق االبن األول: الشيخ حُمَمَّ

قال النجايش: شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة)3(.
وقال الشيخ الطويس: جليل القدر، يكنّى أبا جعفر، كان جلياًل حافظًا 

)1(  يرى الدكتور الفضيل أن األصح استخدام كلمة تقييم بدل كلمة تقويم؛ ألن التقييم 
بيان وتقدير قيمة اليشء بخالف كلمة تقويم التي تدل عىل تعديل املعوّج، إال أن الصحيح 
 الفضيل الدكتور  يراه  ما  اليشء بخالف  قيمة  وتقدير  بيان  تقويم يف  كلمة  استخدام  هو 
والشاهد عىل ذلك قول موالنا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب فيام رواه الشيخ حممد ابن 
ُكويِنِّ َعْن َأيِب  َأبِيِه َعِن النَّْوَفيِلِّ َعِن السَّ إِْبَراِهيَم َعْن  ْبُن  َعيِلُّ  يعقوب يف كتاب الكايف عن  
َعْبِد اهللَّ  َأنَّ َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي  ُسِئَل َعْن ُسْفَرٍة ُوِجَدْت  يِف الطَِّريِق َمْطُروَحًة َكثرِيحَلُْمَها َو 
ُه َيْفُسُد  ُم َما فِيَها ُثمَّ ُيْؤَكُل أِلَنَّ نٌي َفَقاَل َأِمرُي امْلُْؤِمننَِي  ُيَقوَّ ُخْبُزَها َو َبْيُضَها َو ُجُبنَُّها َوفِيَها ِسكِّ
َو َلْيَس َلُه َبَقاٌء َفإِْن َجاَء َطالُِبَها َغِرُموا َلُه الثََّمَن ِقيَل َيا َأِمرَي امْلُْؤِمننَِي اَل ُيْدَرى ُسْفَرُة ُمْسِلٍم َأْو 
ُسْفَرُة جَمُويِسٍّ َفَقاَل ُهْم يِف َسَعٍة َحتَّى َيْعَلُموا،ينظر: الكايف،ج6، ص297، الرواية من حيث 
ُم  السند معتربة وبمصطلح علم الدراية »موثقة«، وحمل الشاهد من الرواية قوله : » ُيَقوَّ

َما فِيَها«.
)2(  من ال حيرضه الفقيه، ج4، ص9 من مشيخة الفقيه.

)3(  رجال النجايش، ص389 .
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حفظه  يف  مثله  القميني  يف  ُير  مل  لألخبار،  ناقدًا  بالرجال،  بصريًا  لألحاديث، 
وكثرة علمه)1(.

:الثاين: الشيخ عيل ْبِن احلسني بن موسى بن بابويه القمي الصدوقاألب
قال النجايش: شيخ القمّيني يف عرصه، ومتقدمهم، وفقيهه، وثقتهم)2(.

وقال الطويس: كان فقيهًا جلياًل، ثقة)3(.
وقال أيضًا يف رجاله: يكنّى أبا احلسن، ثقة)4(.

القميني  »شيخ   :النجايش قال  احلمريي:  جعفر  بن  اهلل  عبد  الثالث: 
ووجههم«)5(، وقال الشيخ الطويس يف الفهرست: »ثقة، له كتب«)6(، ووثقه 

أيضًا يف رجاله)7(.
الرابع: أ. حممد بن عيسى بن عبيد:

الرواية،  كثري  عني   ، ثقة  أصحابنا،  يف  جليل  جعفر،  النجايش:أبو  قال 
حسن التصانيف.

من  بابويه  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  استثناه  ضعيف،   :الطويس قال 
رجال نوادر احلكمة.

)1(  الفهرست، ص442 .
)2(  رجال النجايش، ص261.

)3( الفهرست للطويس، ص273.
)4(  رجال الطويس، ص432.
)5(  رجال النجايش، ص219.

)6( الفهرست، للشيخ الطويس، ص 168.
)7( رجال الطويس، ص 441.
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وذكره أيضًا يف رجاله يف رجال الرضا واهلادي والعسكري ومن مل يرو 
عنهم، وقال ضعيف.

وذهب السيد اخلوئي يف معجمه إىل أن تضعيف الشيخ الطويس مبني 
أّن  نوادر احلكمة، والظاهر  إياه من رجال  الوليد  الصدوق وابن  استثناء  عىل 
نقاشهام يف رواياته عن خصوص يونس، وأّنام مل يضعفا حممد بن عيسى نفسه، 

وهذا أوجب اشتباه األمر عىل الشيخ الطويس فضّعفه)1(.
وقد أجاد  بام أفاد.

وقع هبذا االسم يف 163 موردًا.
ب. احلسن بن ظريف:

قال النجايش: كويف، يكنى أبا حممد، ثقة)2(.
ج. عيل بن إسامعيل بن عيسى:

من رجال كتاب كامل الزيارات.
ويكفي وثاقة أحد الثالثة لعدم اشرتاط التعدد.

اخلامس: محاد بن عيسى: اجلهني
قال النجايش: وكان ثقة يف حديثه صدوقًا)3(.
وقال الشيخ الطويس: غريق اجلحفة، ثقة)4(.

السادس: حريز بن عبد اهلل: السجستاين

)1(  للمزيد ينظر: معجم رجال احلديث، ج17، ص116-117، بترصف.
)2(  رجال النجايش، ص61.

)3(  رجال النجايش ، ص142. 
)4(  الفهرست للطويس، ص156.
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قال الطويس: ثقة كويف.
وقع يف 1451 موردًا هبذا االسم.

السابع: زرارة بن أعني:
فقيهًا  قارئًا  وكان  ومتقدمهم،  زمانه  يف  أصحابنا  شيخ   :النجايش قال 
متكلاًم شاعرًا أديبًا، قد اجتمعت فيه خالل الفضل والدين صادقًا فيام يرويه)1(.
يف  ووثقه   الصادق الباقر  اإلمام  رجال  يف   الطويس الشيخ  وذكره 

رجال اإلمام الكاظم: ثقة)2(.

نتيجة تقويم السند:
بمالحظة جمموع السند وتطبيق قواعد علمي الرجال والدراية عليه يعلم 
الرواية صحيحة السند؛ ألن مجيع رواتا إمامية عدول يوجد عليهم نص  أن 

بالوثاقة.

االستدالل بالرواية عىل املطلوب:
الرواية من حيث الداللة تامة يف حتمل اإلمام القراءة عن املأموم يف الركعتني 
األخريتني كام يتحمل عنه يف األولتني بقرينة الصدر والذيل فصدر الرواية يذكر 
أن اإلمام يف الركعتني األولتني يتحمل عن املأموم القراءة واملأموم َمنْهنُي عن 
القراءة فيهام فكذلك احلكم يف الركعتني األخريتني؛ ألن ذيل الرواية قد َذَكر 
َذلك حيث قال:  فاألخريتان تبعًا لألولتني وهذه التبعية إنام هي ناظرٌة إىل 
حكم حتمل اإلمام القراءة عن املأموم وأما قوله: وانصت لقرائته« ال تعني  

)1(  رجال النجايش، ص175.
)2(  رجال الطويس، ص337. 
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 االنصات  ملا كرر اإلمام  السقوط والتحمل وإال  االستامع، بل هي تعني 
: »فإن اهلل عزوجل يقول للمؤمنني:﴿َوإَِذا  بعد ذكر االستامع ،حيث قال 
َلَعلَُّكْم  َوَأنِصُتوْا  َلُه  َاْسَتِمُعوْا  اإلمام-  خلف  الفريضة  يف  يعني  اْلُقْرآُن-  ُقِرَئ 

ُتْرمَحُوَن﴾ فاألخريتان تبعًا لألولتني«)1(. 

الرأي املختار يف املسألة بحسب ما تقتضيه الصناعة العلمية:
حتمل اإلمام القراءة عن  املأموم يف الركعتني األخريتني إذا كان مسبوقًا.

السائر)2(  كتابه  يف  احليل  إدريس  كابن   املحققني أكابر  خمتار  هو  كام 
األلفية  كتابه  يف  األول  والشهيد  الفقهاء)3(  تذكرة  كتابه  يف  احليل  والعالمة 
والنفلية )4( والشيخ حسني بن الشيخ حممد آل عصفور يف بعض كتبه ككتاب 

سداد العباد، وكتاب املسائل الدهلكية يف املسألة السادسة عرش)5(.
املأموم يف  القراءة عن  اإلمام  بيان يف حكم حتمل  الكالم يف  متام  هو  هذا 

الركعتني األخريتني إذا كان مسبوقًا.

)1(  وسائل الشيعة، ج8، ص355، الباب31 من أبواب صالة اجلامعة، حديث3.
)2(  السائر، ج1، ص286.

)3(  تذكرة الفقهاء، ج4، ص323.
)4(  األلفية والنفلية، ص 141.

)5( سداد العباد، ص141-229، املسائل الدهلكية، ص13.



ثانيا: الشبهة المفهومية
حتديد الُكّر: الكّر لغًة هو مكيال خمتلف يف حتديده، واصطالحًا الكر هو 
دته  املقدار الذي إذا بلغه املاء أصبح معتصاًم وُيسمى ماًء كثريًا حينئذ، وقد حدَّ

النصوص الرشعية تارة بحسب احلجم وأخرى بحسب الوزن.
مواجهة  االستنباط  منهجية  يف  ذكرنا  كام  الشبهة:  نوع  تشخيص  أوالً: 
الشبهة معرفة نوع الشبهة – أي تشخيصها - والشبهة هنا شبهة مفهومية؛ ألن 
الكّر وقد ذكرنا  النصوص الرشعية ونريد معرفة معنى  الكر جاءت يف  لفظة 

سابقًا أن االشتباه باأللفاظ يرجع إىل الشبهة املفهومية.
ثانيًا: طرق معاجلة الشبهة املفهومية: كام ذكرنا يف منهجية االستنباط أطرق 
باب الشارع املقدس فإن مل أجد أطرق باب العرف فإن مل أجد أطرق باب أهل 
اللغة فإن مل أجد فإن مل أجد  أقترص عىل القدر املتيقن فإن مل أجد عاد الدليل 

جمماًل فأبحث عن دليل آخر.
نأيت اآلن لنطبق ما ذكرناه فأطرق باب الرشع املقدس للبحث عن نصوص 
رشعية ترفع عني الشبهة – أي ما ال يعلم حكمه يف بادئ األمر – فيفتح الرشع 

بابه عن روايات حتّدد الكر من حيث احلجم والوزن:
أما من حيث احلجم فنستدل له:

 بصحيحة إسامعيل بن جابر:
ُد ْبُن احْلََسِن الطويس يف كتابه» التهذيب« بِإِْسنَاِدِه َعْن  روى الشيخ حُمَمَّ
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َأيُّوَب ْبِن ُنوٍح َعْن َصْفَواَن َعْن إِْساَمِعيَل ْبِن َجابٍِر  َأمْحََد ْبِن حَيَْيى َعْن  ْبِن  ِد  حُمَمَّ
ُسُه يَشْ ٌء َقاَل:» ِذَراَعاِن ُعْمُقُه يِف  ِذي اَل ُينَجِّ َقاَل: ُقْلُت أِليَِب َعْبِد اهللَِّ  امْلَاُء الَّ

ِذَراٍع َو ِشرْبٍ َسَعُتُه«)1(.

توجيه االستدالل بالرواية عىل املطلوب: 
ومن حيث داللة الرواية نستظهر بأن الشكل اهلنديس للكر هو االسطواين؛ 
أنه »سالم اهلل  الكر ذراع وشرب أي  بأن سعة   لقول اإلمام استنادًا   وذلك 
هو  للقاعدة  الدائري  والشكل  واحدًا  بعدًا  القاعدة  ملساحة  ذكر  عليه«  تعاىل 

الشكل اهلنديس الوحيد الذي له بعدًا واحدًا دون باقي األشكال األخرى.
وبام أن حجم الشكل االسطواين= مساحة القاعدة × االرتفاع )العمق(

       = )نصف القطر(π ×2 )النسبة الثابتة(×االرتفاع )العمق(
       =)1٫5(2×3٫14×4=28٫26شربًا مكعبًا عىل وجه الدقة

الشكل االسطواين        

)1(  تذيب األحكام، ج1 ، ج41 ، ح114 ، االستبصار، ج1 ، ص10 ، ح12 ، وسائل 
الشيعة، ج1 ، ص164-165 ، كتاب الطهارة، أبواب املاء املطلق، الباب10 ، احلديث1 .
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أما من حيث الوزن فنستدل له:
بمرسلة حممد بن أيب عمري: 

ُد ْبُن احْلََسِن الطويس يف كتابيه »التهذيب واالستبصار«  روى الشيخ حُمَمَّ
ِد ْبِن َأمْحََد ْبِن حَيَْيى َعْن َيْعُقوَب ْبِن َيِزيَد َعِن اْبِن َأيِب ُعَمرْيٍ َعْن  بِإِْسنَاِدِه َعْن حُمَمَّ
ُسُه يَشْ ٌء  ِذي اَل ُينَجِّ َبْعِض َأْصَحابِنَا َعْن َأيِب َعْبِد اهلل َقاَل: »اْلُكرُّ ِمَن امْلَاِء الَّ

َأْلٌف َو ِماَئَتا ِرْطٍل«.

توجيه االستدالل بالروايِة عىل املطلوب: 
الرواية من حيث السند معتربة، ومن حيث الداللة إنا نص يف حتديد كمية 
فإنا  كلمةالِرطل  مفهوم  بيان  إنا ساكتٌة من جهة  إال  الوزن   الكر من حيث 

مشرتك لفظي له ثالث معان:
 األول: الِرطل العراقي، وهو ما يساوي130 درمهًا رشعيًا.

الثاين: الِرطل املدين، وهو ما يساوي195 درمهًا رشعيًا.
الثالث: الِرطل املكي، وهو مايساوي260 درمهًا رشعيًا. 

ومقصود  مراد  الثالثة  املعاين  هذه  من  معنى  كل  يكون  ذلك  عىل  وبناًء 
للمتكلم. 

وبعبارة أخرى: إن كلمةالِرطل يف الرواية تدل عىل معنى واحد من هذه 
املعاين الثالثة عىل نحو البدلية.

واملقصود  املراد  املعنى  تعني  قرينة  حتصيل  من  البد  ذلك  أساس  وعىل 
للمتكلم من هذه املعاين الثالثة.

العراقي دون غريه  ابن أيب عمري عىل  الِرطل يف مرسلة  وهذا  يتم بحمل 
َأَبا َعْبِد اهللَِّ  َعِن النَّبِيِذ َفَقاَل َحاَلٌل  ُه َسَأَل  بقرينة رواية الكلبي النسابة: »أنَّ
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ا َننْبُِذُه َفنَْطَرُح فِيِه اْلَعَكَر َو َما ِسَوى َذلَِك َفَقاَل َشْه َشْه  تِْلَك اخْلَْمَرُة امْلُنْتِنَُة  َفَقاَل إِنَّ
 َُِّقْلُت ُجِعْلُت فَِداَك َفَأيَّ َنبِيٍذ َتْعنِي َفَقاَل إِنَّ َأْهَل امْلَِدينَِة َشَكْوا إىَِل َرُسوِل اهلل
ُجُل َيْأُمُر َخاِدَمُه َأْن َينْبَِذ َلُه  َ امْلَاِء َو َفَساَد َطَباِئِعِهْم َفَأَمَرُهْم َأْن َينْبُِذوا َفَكاَن الرَّ َتَغريُّ
ُبُه َو ِمنُْه َطُهوُرُه َفُقْلُت َوَكْم  نِّ َفِمنُْه رُشْ َفَيْعِمُد إىَِل َكفٍّ ِمْن مَتٍْر َفَيْقِذُف بِِه يِف الشَّ
ِذي يِف اْلَكفِّ َفَقاَل َما مَحََل اْلَكفُّ َفُقْلُت َواِحَدًة َأِو اْثنََتنْيِ َفَقاَل  َكاَن َعَدُد التَّْمِر الَّ
نُّ َماًء َفَقاَل َما َبنْيَ  اَم َكاَنِت اْثنََتنْيِ َفُقْلُت َو َكْم َكاَن َيَسُع لشَّ اَم َكاَنْت َواِحَدًة َو ُربَّ ُربَّ
اأْلَْرَبِعنَي إىَِل الثَّاَمننَِي إىَِل َما َفْوَق َذلَِك َفُقْلُت بَِأيِّ اأْلَْرَطاِل َفَقاَل َأْرَطاِل ِمْكَياِل 

اْلِعَراِق«)1(.
غريه  دون  العراقي  الرطل  الرواية  يف  بالرطل  املراد  أن   : الثانية  والقرينة 
يف  واألصل  مكعب  شرب  مع28  عراقي  رطل  ومائتا  ألف   1200 تطابق  هو 

الروايات تطابق املعنى.
برواية  بالعراقي  تقديره  يف  رطل  لكل   اإلمام كالم  عموم  واستظهر 
 الكلبي من دون اختصاصها؛ ألن االستفهام كان من السائل وكأن اإلمام

أرسلها إرسال من اعتاد استعامهلا يف الرطل العراقي.
والقرينة الثالثة: إن ابن أيب عمري كان عراقيًا. 

بل ربام يظهر منها أن الشائع يف استعامالت العرب هو الرطل العراقي حتى 
يف غري العراق من غري أن يتوقف ذلك عىل نصب قرينة عليه.

والقرينة الرابعة: صحيحة حممد بن مسلم، عن أيب عبد اهلل قال: قلت 
فيه  ويغتسل  الكالب،  فيه  وتلغ  الدواّب،  فيه  تبول  ماء جمتمع  فيه  الغدير  له: 

)1(  الكايف، ج1 ، ص350 ، وسائل الشيعة، ج1 ، ص203 ، ح521 .
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اجلنب قال: »إذا كان قدر ُكّر مل ينّجسه يشء، والكّر ستامئة رطل«)1( املحمولة 
عىل املكي دون غريه بقرينة املرسلة؛ ألنه » لو محلت املرسلة عىل غري الرطل 
العراقي كانت الصحيحة منافية هلا عىل أي معنى محل الرطل فيها، فيتعني محل 
غري  عىل  محلت  لو  فإنا  الصحيحة  يف  القول  وكذا  العراقي.  عىل  فيها  الرطل 
املكي لنافتها املرسلة عىل أي معنى محل الرطل فيها، فيتعني محل الرطل فيها 

عل املكي«)2(. 
وهذا يدلنا داللة واضحة عىل أن املراد واملقصود من ألف ومائتي رطل  يف 
املرسلة هي األرطال العراقية دون غريها حتى ال يزيد الكر عن ستامئة كام هو 

صيح وواضح يف الصحيحة 

النتيجة :
يساوي  ما  هو  الوزن  حيث  من  الكر  أن  ذكرناه  ما  جمموع  من  اتضح  قد 
ألف ومائتا رطل باألرطال العراقية، والكّر وحدة قياسية هلا قياس واحد وزنًا 

وحجاًم، وليس هلا قياسان، واحلكم باعتصام الكّر ناشئ من مصلحة واحدة.
هذا هو متام الكالم يف بيان يف حتديد الكر.

)1(  الكايف، ج1 ، ص350 ، وسائل الشيعة، ج1 ، ص203، الباب 9 ، احلديث5.
)2( ينظر: مستمسك العروة الوثقى، ج1 ، ص150 .



ثالثًا: الشبهة المصداقية
إثبات النجاسة والطهارة للموضوعات اخلارجية:

مواجهة  االستنباط  منهجية  يف  ذكرنا  كام  الشبهة:  نوع  تشخيص  أوالً: 
الشبهة معرفة نوع الشبهة – أي تشخيصها - والشبهة هنا شبهة مصداقية.

ثانيًا: طرق املعاجلة: تثبت الطهارة والنجاسة يف األشياء بأمور:
العلم ذاتية أي غري مستمدة من يشء  األول:  بالعلم الوجداين، وحّجية 

آخر.
الثاين:  بشاهدين عدلني، وقد استدل عليه ببعض الروايات منها: 

 موثقة مسعدة بن صدقة: 
بن  عيل  عن  »الكايف«،  كتابه  يف  الكليني0  يعقوب  بن  حممد  الشيخ  روى 
ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أيب عبد اهلل قال: 
بعينه فتدعه من  أنه حرام  »سمعته يقول: كل يشء هو لك حالل حتی تعلم 
قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشرتيته وهو رسقة، واململوك 
عندك لعّله حّر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرًا، أو امرأة حتتك وهي أختك، 
تقوم  أو  ذلك،  غري  لك  يستبني  حتی  هذا  علی  كلها  واألشياء  رضيعتك،  أو 

البّينة«)1(. 
قوله:  الرواية  يف  والشاهد  العدلني.  الشاهدين  هي  اصطالحًا  والبّينة: 

)1( وسائل الشيعة، ج 12، ب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 4، ص 60.



اخلاتـمة ..................................................................75

»واألشياء كلها علی هذا ...«.
قول  بدليل  القضاء  باب  يف  املوضوعات  تثبت  البّينة  بأن  أيضًا  واستدل 
النبي«: » إنام أقيض بينكم باأليامن والبّينات «املروي يف الوسائل، ج 18، 

ب 2 من أبواب كيفية احلكم والدعاوی يف كتاب القضاء. 
بعدم  له  املشهود  وهو  الثقة:  كفاية  أو  الواحد،  العادل  إخبار  الثالث: 
بمسألة  مرتبطة  أصولية  واملسألة  خالف.  وفيه  عادالً،  يكن  مل  وإن  الكذب، 

حّجية خرب الواحد وهل تشمل املوضوعات؟
   حّجية خرب العادل أو الثقة يف املوضوعات:

  استدل علی حجية خرب الواحد العادل أو الثقة يف املوضوعات، مثل أن 
هذا السائل اخلارجي دم أو نجس أو غري ذلك بأمور:

 األول: إن من استدل علی حجية اخلرب بسرية العقالء يذهب إلی حجيته 
أم  حكاًم  مضمونه  كان  سواء  باخلرب  يعملون  العقالء  ألن  املوضوعات،  يف 

موضوعًا، وهو دليل علی كفاية خرب الثقة.
 الثاين: إن من استدل بالنصوص، فإنا كذلك مطلقة، فإن آية » النبأ « مثاًل 
توجب التبنّي عند سامع اخلرب سواء كان متعلقه حكاًم أم موضوعًا، وهو دليل 

علی كفاية خرب الثقة.
 الثالث: استنتاج قاعدة عامة كلية يف حجية اخلرب من أخبار جواز التعويل 
علی آذان الثقة املروي يف املعترب)1( : حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن عيل 
عيسى  عن  زرارة  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  عن  احلسني  بن  حممد  عن  حمبوب  بن 

)1( وسائل الشيعة، ج 4، ب 3 من أبواب األذان واإلقامة، ح 2، ص 618.
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املؤذن مؤمتن واالمام   « :أبيه عن جده عن عيل بن عبد اهلل اهلاشمي عن 
الصدوق  الصحيح)1(:  يف  املروي  الثقة  بخرب  الوكيل  عزل  وثبوت  ضامن«، 
بإسناده عن ابن أيب عمري عن هشام بن سامل عن أيب عبد اهلل : »... والوكالة 
ثابتة حتی يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ...«  كذلك ثبوت الوصية بخرب 

املسلم الصادق)2(. 
وقد أشكل علی هذه االستدالالت بأن حجية خرب الثقة يف الدليل األخري 
االستدالل  وأما  ملواردها-  خاصة  فتبقی  كلية،  عامة  قاعدة  منها  يستفاد  ال 
بإطالق األدلة وسرية العقالء فإن رواية مسعدة بن صدقة التي مّر ذكرها قريبًا 
مة عليهام؛ ألن الرواية حترص إثبات املوضوعات بالتبنّي والبيَّنة - أي العلم  مقدَّ

والشاهدين العدلني- .
معارض  صدقة  بن  مسعدة  رواية  يف  احلرص  بأن  ذلك  علی  الرّد  ويمكن 
باألدلة التي أثبتت حجية خرب الثقة يف موضوعات كثرية من مثل عزل الوكيل 
إذا كان املخرب  وإثبات الوصية والزوال وثبوت استرباء األمة أو عدم وطئها 
القواعد العامة اآليت ذكرها، كل هذه توهن إرادة العلم من  البائع، وكذا  هو 
التبنّي مطلق ما دّل علی ثبوت املوضوع ولو تعبدًا،  املراد من  ، ويكون  التبنيَّ

وهبذا يكون املرجع هو إطالق األدلة وسرية العقالء.
نعم، إذا مل تثبت أدلة حجية خرب الواحد يف املوضوعات فاألصل عدمها.

الرابع: بالقواعد العامة: نذكر منها:

)1( وسائل الشيعة، ج 13، ب 2 من أبواب الوكالة، ح1، ص 286.
)2( انظر س، ج 13، ب 97 من أحكام الوصايا.
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أصالة الطهارة: يف املوثق)1( : حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن امحد 
بن حييى عن أمحد بن احلسن عن عمرو  بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن 
عامر عن أيب عبد اهلل يف حديث قال: »كل يشء نظيف حتی تعلم أنه قذر، 
فإذا علمت فقد قذر، وما مل تعلم فليس عليك«. وهذه الرواية وأمثاهلا ظاهرة 

يف شموهلا لألحكام واملوضوعات.
يد املسلم أمارة علی الطهارة:

األمارة لغة بمعنی العالمة، واصطالحًا بمعنی الدليل إلی احلكم الرشعي.
جرت سرية املترشعة عليها، وحّجية سرية املترشعة مسألة أصولية، ولكن 

ال بأس باإلشارة إليها، فاملترشعة:
- إن جروا عليها كمترشعة فهي حجة؛ ألنا تكشف عن رأي املعصوم.

- وإن جروا عليها كعقالء، فهي ترجع إلی سرية العقالء، وهي حتتاج إلی 
تقرير املعصوم، إما سكوتًا أو إمضاًء. وفرق بني سرية العقالء وبني حكمهم، 
فإن املفروض أن السرية مسلك وعمل، واحلكم هو إنشاء وجعل، ومثال سرية 

العقالء هو عملهم بخرب الواحد، ومثال حكمهم هو حسن العدل.
ويكونون  زمنهم،  يف  عاداتم  هلم  عاديني  كأناس  عليها  جروا  وإن   -
متابعة  وجوب  علی  الدليل  لعدم  حّجة  فليست  الزمان،  ذلك  أهل  مجلة  من 

األعراف اخلاصة.
كام استدل علی كون اليد دلياًل علی الطهارة بعدة روايات نذكر منها ما يف 
الصحيح )2( : حممد بن احلسن عن أمحد بن حممد بن حييى عن العمركي عن عيّل 

)1( وسائل الشيعة، ج 2، ب 37 من أبواب النجاسات، ح 4، ص 1054.
)2( وسائل الشيعة، ج 2، ب 50 من أبواب النجاسات، ح 1، ص 490.
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بن جعفر عن أخيه موسیيف حديث قال: » سألته عن رجل اشرتی ثوبًا من 
السوق للبس ال يدري ملن كان، هل تصلح الصالة فيه؟ قال: إن كان اشرتاه 

من مسلم فليصلِّ فيه، وإن اشرتی من نرصاين فال يصّل فيه حتی يغسله«.
بن  عيل  بن  حممد  عن  بإسناده  الطويس   : الصحيح)1(  يف  املسلمني:  سوق 
عن  »سألته  قال:  نرص  ايب  بن  حممد  بن  أمحد  عن  حممد  بن  أمحد  عن  حمبوب 
الرجل يأيت السوق فيشرتي جبة فراء ال يدري أذكية هي أم غري ذكية. أيصيل 
فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم املسألة، إّن أبا جعفر كان يقول: إن اخلوارج 
ضّيقوا علی أنفسهم بجهالتهم، إّن الدين أوسع من ذلك «. كذلك ما ورد يف 
الصحيح)2( : حممد بن يعقوب عن عيل بن ابراهيم عن أبيه عن ابن عمري عن 
عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة وحممد بن مسلم أنم سألوا أبا جعفر عن 
رشاء اللحوم من األسواق وال يدري ما صنع القّصابون فقال: » كل إذا كان 
ذلك يف سوق املسلمني وال تسأل عنه «. كذلك ما ورد يف الوسائل، ج 17، ب 

61 من أبواب األطعمة املباحة. 
أرض املسلمني: روي)3( : حممد بن يعقوب عن عيل بن ابراهيم عن أبيه 
عن النوفيل عن السكوين عن أيب عبد اهلل » أن أمري املؤمنني سئل عن 
سفرة وجدت يف الطريق، مطروحة، كثري حلمها وخبزها وبيضها وفيها سكني؟ 
م ما فيها ثم يؤكل ألنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء  فقال أمري املؤمنني: يقوَّ

)1( وسائل الشيعة، ج 2، ب 50 من أبواب النجاسات،ح3، ص 1072.
)2( وسائل الشيعة، ج 16، ب 29 من أبواب الذبائح، ح1، ص 294.

)3( وسائل الشيعة، ج 2، ب 38 من أبواب النجاسات، ح2، ص 307.
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طالبها غرموا له الثمن. وقيل له: يا أمري املؤمنني ال يدري سفرة مسلم أو سفرة 
جمويس؟ فقال: هم يف سعة حتی يعلموا«.
اخلامس: األصول املوضوعية ومنها:

إذا  مثاًل،  بقائها.  يف  الشك  عند  السابقة  احلالة  إبقاء  وهو  االستصحاب، 
كانت يدي طاهرة وشككت يف تنجسها بعد ذلك، أبني علی الطهارة.

 قاعدة: متی جيب الفحص عن الطهارة والنجاسة؟
ال جيب الفحص يف املوضوعات، وجيب يف األحكام، فإذا شككت يف أن 
هذا اليشء اخلارجي  املصاديق  تنجس أم ال، مل جيب الفحص، وتكون الشبهة 
ال  أم  نجس  أنه  مثاًل،  الدم،  كيل  حكم  يف  شككت  إذا  أّما  موضوعية،  حينئٍذ 

وجب الفحص، وتسّمی الشبهة حينئٍذ حكمية.
وهذه القاعدة عامة للطهارة والنجاسة وغريها.

املصداقية  املوضوعية  الشبهة  يف  الفحص  وجوب  لعدم  استدل  األدلة: 
بعمومات احللّية مثل: »كل يشء لك حالل حتی تعرف أنه حرام بعينه فتدعه«. 
الطهارة كام: يف احلديث عن حممد بن امحد بن حييى عن أمحد بن  وعمومات 
 :احلسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عامر عن أيب عبد اهلل
»كل يشء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما مل تعلم فليس 
عليك«)1(. وهذه العمومات هي أصول لفظية، ولو شككنا هبا تصل النوبة إلی 

األصول العملية، واألصل حينئٍذ الرباءة ألن الشك يف التكليف.
التفقه،  وجوب  أدلة  منها:  بأدلة  األحكام  يف  الفحص  لوجوب  واستدل 

)1( وسائل الشيعة، ج 2، ب 37 من أبواب النجاسات، ح 4، ص 1054.
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فإن  إذا مل نفحص،  الدين  لزوم اخلروج عن  تعليم اجلاهل. ومنها:  ووجوب 
معظم األحكام غري يقينية، فإذا أجرينا أصالة الرباءة من التكليف، ومل نفحص، 

ال يبقی بني أيدينا إالّ نزر يسري من األحكام.
نعم، إذا فحصنا ومل نصل إلی احلكم، نجري أصالة الرباءة من التكليف 

-إذا مل يمنع من جريانا مانع - .
هذا هو متام الكالم فيام اردنا بيانه يف أصول الفقه وقواعد االستنباط بني 
النظرية والتطبيق، واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا الطاهر 
األمني حممٍد وآله األئمة املعصومني، وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب 
اهلجرة  األوىل من سنة 1439من  املصادف 24 من شهر مجادى  األثنني  ليلة 
مستغفرًا  مسلاًم  مصليًا  حامدًا  والتحية  الصالة  أفضل  مهاجرها  عىل  النبوية 
وكان ذلك يف حارضة العلم والعلامء مدينة النجف األرشف واحلمد هلل عىل 

عظيم منّه وفضله. 

                                                                                    عيل غانم الشوييل
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